Jaarverslag
2021
De impact van de coronapandemie is ook binnen onze organisatie
en in ons werk voelbaar geweest. Onze planningen of die van
onze samenwerkingspartners verschoven, waardoor projecten en
activiteiten vertraging opliepen en soms was er sprake van uitstel.
Maar ondanks de vele zorgen door de pandemie, draaiden projecten
en activiteiten door en hebben we als provincie Zuid-Holland mooie
stappen gezet op een groot aantal belangrijke vraagstukken.
De organisatie en onze medewerkers wisten zich aan te passen
aan de omstandigheden en zochten naar mogelijkheden om het
werk voor elkaar te krijgen. Het grootste deel van onze plannen is
daardoor uitgevoerd zoals gepland. In dit document delen we
graag de belangrijkste activiteiten en resultaten van 2021.
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We hebben in 2021 volop energie gestoken in mobiliteit.
Beheer en onderhoud van bestaande infrastructuur
(weg, water, fiets en spoor) stonden in het teken van meer
veiligheid. We bouwden door aan nieuwe wegen, zoals de
RijnlandRoute. De voorbereidingen voor Zuid-Holland
Bereikbaar vonden plaats, de organisatie die reizigers en
bedrijven helpt met slim en duurzaam reizen en vervoer
tijdens afsluitingen door werkzaamheden. Ons doel is en
blijft: de winkel blijft open tijdens de verbouwing.
In 2021 bevorderden we de aanleg van laadinfrastructuur, voor elektrisch
rijden, de binnenvaart én voor de recreatievaart. We verbeterden het fietsnetwerk en investeerden in meer deelfietsen. De transitie naar CO2-arm
openbaar vervoer ging door en we hielden - ondanks de coronapandemie de dienstregeling zo aantrekkelijk mogelijk. Dat we hierin slaagden, bleek
uit de OV-klantenbarometer . Reizigers beoordeelden ons openbaar vervoer
in 2021 met een 8, het hoogste cijfer voor Zuid-Holland sinds de start van
dit onderzoek in 2001. Met een 8,5 is de waterbus zelfs het best beoordeelde
openbaar vervoermiddel in heel Nederland. Met deze cijfers zijn we na
Noord-Holland de best gewaardeerde provincie qua openbaar vervoer.

Veilig verkeer voor iedereen
De provincie Zuid-Holland zet zich al jaren in om het verkeer veiliger te
maken, zo ook in 2021. In samenwerking met regionale partners kwam
het nieuwe Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid Zuid-Holland 2021-2030
(UPV) tot stand. Deze vernieuwde aanpak sluit aan bij het Strategisch Plan

Verkeersveiligheid 2030 van de gezamenlijke overheden. Dit plan heeft als
ambitie ‘nul verkeersslachtoffers in 2050’. Geen doden en geen (ernstig) gewonden
meer. Dus ook niet in Zuid-Holland. Om hier nieuwe stappen in te zetten
voerden we gesprekken met onder andere de regio’s en wegbeheerders over
extra inspanningen voor veilig verkeer, waaronder uitbreiding van het aantal
gemeentelijke 30 km-zones. Ook stelden we in samenwerking met de politie en
het Openbaar Ministerie voorwaarden op voor landbouwverkeer (met 40 km/u)
op provinciale wegen. Daarbij keken we ook naar de mogelijkheden voor
intensievere handhaving.
Het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland
werd
verder geprofessionaliseerd. Deze uitvoeringsorganisatie van de Metropoolregio
Rotterdam - Den Haag en de provincie Zuid-Holland richt zich op verbetering
van verkeersveilig gedrag en verricht in dit kader veel activiteiten. In 2021 was
er door de coronamaatregelen wel fysiek minder mogelijk. Dit gold met name
voor de activiteiten met en voor scholen en bijvoorbeeld het programma
‘Doortrappen’ voor senioren. Om toch zoveel mogelijk doelgroepen te bereiken
is veel gedigitaliseerd en is er geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe
materialen en producten.
De belangrijkste activiteiten:
Themamaand Veilige Schoolomgeving met ook deelname VO-scholen.
Samenwerking sportverenigingen op fietsverlichting en MONO .
Diverse quickscans toonden kansen voor gedragsmaatregelen met gemeentes.
Nieuwe lessen naast doorlopende ondersteuning SCHOOL op SEEF .
TotallyTraffic .
Voorbereiding en ondersteuning in uitvoer programma’s Doortrappen,
Ontwikkeling escaperoom alcohol en drugs
voor studenten en
serious game ‘Doortrappen‘ .

Goed regionaal openbaar vervoer (OV) voor iedereen
Het ov in 2021 stond, net als in 2020, vooral in het teken van de gevolgen van
de coronapandemie. Onze inzet was erop gericht om de dienstregeling zo
aantrekkelijk mogelijk te houden, ondanks de afname van het aantal reizigers.
We slaagden erin om de bereikbaarheid met het ov voor het grootste deel in
stand te houden. Helaas was het wel noodzakelijk om het aanbod af te schalen.
Daarbij zorgden we voor de beschikbaarheid van zoveel mogelijk alternatieve
vervoersmiddelen. Bijvoorbeeld door de inzet van de ‘deur-halte taxi’.
Om goed voorbereid te zijn op de tijd na corona hebben Provinciale Staten
een transitieplan
opgesteld. Met dit plan willen we het ov versterken.
Het vervoer van reizigers van deur tot deur staat centraal. Het maakt niet uit
of dit met een bus, trein, deelvervoer, of een combinatie daarvan plaatsvindt.
Buslijnen die weinig gebruikt worden mogen bijvoorbeeld worden omgezet
in andere vormen van vervoer, als de reiziger maar een alternatief heeft dat
minstens net zo snel is, net zo vaak rijdt en niet duurder is. We hebben daarbij
extra aandacht voor snelle en betrouwbare routes tussen kernen, de kosten
en beschikbaarheid van vervoer. Het transitieplan is uitgewerkt door de
vervoerders. De resultaten hiervan zijn nieuwe dienstregelingen, nieuwe vormen
van deelmobiliteit en slimmere routes. Hierdoor is er een aantrekkelijker
lijnennet ontstaan, met snellere reistijden.
Verder werkten we in 2021 onder andere aan:
Nieuwe P+R-terreinen bij busstation Heinenoord en Numansdorp.
Uitbreiding van het busstation Heinenoord en de bouw van een
waterstofvulpunt. Hier kunnen vanaf 2022 twintig nieuwe waterstofbussen
tanken.

Het nieuwe contract van de waterbus. Met ingang van de dienstregeling
2022 is Blue Amigo de nieuwe vervoerder. Blue Amigo gaat varen met
nieuwe schepen, deels volledig elektrisch en deels hybride. De bouw van
deze schepen is gestart in 2021.
Een haalbaarheidsstudie voor de aanleg van een buisleidingenstelsel voor
diverse gasvormige stoffen zoals C4-LPG, propeen, waterstof en CO2.
De leidingen tussen Rotterdam en Chemelot (project Deltacorridor) maken
in de toekomst veel vrachtwagenritten overbodig.
Afspraken met het Rijk, onder andere over een beter aanbod op de spoorlijnen
Leiden – Utrecht en Leiden Centraal – Dordrecht (oude lijn). Hiervoor worden
infrastructurele projecten voorbereid, zoals een extra station Hazerswoude
Koudekerk en uiteindelijk viersporigheid tussen Delft en Rotterdam
Centraal.
De eindconferentie CLINSH (Clean Inland Shipping). Op dit congres
presenteerden we de eindresultaten en aanbevelingen van het Europese
samenwerkingsverband Clean Inland Shipping (CLINSH) voor verduurzaming van de binnenvaart.
We hebben voor de binnenvaart onderzoek gedaan naar alternatieve
brandstoffen om het transport te verduurzamen. Voor zero-emissie heeft
de provincie verder gewerkt aan elektrificatie (Zero Emission Shipping) en
binnen RH2INE (Rhine Hydrogen Integration Network of Excellence) werken
we aan waterstof als brandstof voor de binnenvaart.
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De energietransitie brachten we een stap verder met
de vaststelling van de regionale energiestrategieën ,
die beschrijven hoe, waar en welke energie we in
Zuid-Holland kunnen opwekken. Ook werkten we aan
een energiebesparingsprogramma voor bedrijven, werd er
binnen ‘Zonnig Zuid-Holland’ voor een bedrag van 423.736
euro aan subsidies verleend en dienden we - samen met
diverse partners - dertien voorstellen in bij het Nationaal
Groeifonds . En samen met regionale partners hebben we
met succes een beroep gedaan op gelden uit het REACT-EU
fonds ; onze regio krijgt 7 miljoen euro voor innovatieve
verduurzamingsprojecten in de (circulaire)industrie.
Schone en duurzame stroom voor Zuid-Holland
Om schone en duurzame energievoorziening voor Zuid-Holland te realiseren
hebben we in 2021 ingezet op schone stroom, duurzame gebouwen en kassen
en op groene grond- en brandstoffen voor de industrie.
De belangrijkste activiteiten in 2021:
Samen met de omgevingsdiensten is er een energiedashboard ontwikkeld
over de energiebesparingsplicht van bedrijven. Dit dashboard geeft inzicht
in energiebesparende maatregelen.

Met de subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland
stimuleerden we
de plaatsing van zonnepanelen op daken. In totaal is er een bedrag van
423.736 euro aan subsidie verleend.
Steeds meer inwoners gaan samen met hun buren aan de slag met
schone energie voor hun eigen wijk. In dit kader ondersteunden wij
vijftien energiecoöperaties, zes lokale initiatieven, zeventien VvE’s,
37 (sport)verenigingen en 121 particulieren. En ook niet onbelangrijk: we
zorgden ervoor dat energiecoöperaties samen een lerend netwerk vormen,
waarin zij met elkaar kennis en goede voorbeelden delen. Deze kennis en
informatie is gebundeld op de website Energie Samen Zuid-Holland .
Met restwarmte van de industrie, warmte uit water (bijvoorbeeld uit de
waterzuivering of uit rivieren) en aardwarmte kunnen heel veel woningen en
bedrijven in Zuid-Holland verwarmd worden. Daarom investeerden we ook
in 2021 in de ontwikkeling van deze bronnen en de aanleg van toekomstbestendige warmtetransportnetten, zoals bijvoorbeeld Warmtelinq .
Deze warmtetransportleiding van het Rotterdamse Havengebied naar
Den Haag kan in de toekomst 120.000 woningen en bedrijven voorzien van
restwarmte uit de haven.
Binnen het samenwerkingsverband Greenport West-Holland werkt
Zuid-Holland
aan de toepassing van aardwarmte in de tuinbouwsector.
Met veertienaardwarmteputten is het Westland koploper op het gebied
van aardwarmte in Nederland, waarbij zowel de tuinbouw als omliggende
woonwijken profiteren van de gewonnen warmte. Ook zijn we partner in
een fieldlab voor aardwarmte in Rijswijk. In dit unieke project testen we
op ware schaal (heel groot) en ondergronds de technologie om aardwarmte
te winnen. Dit is bijna nergens anders mogelijk.

Alle 52 Zuid-Hollandse gemeenten staan voor de grote uitdaging om
huizen, kantoren, scholen en andere gebouwen duurzaam te verwarmen.
De provincie ondersteunt gemeenten hierbij. Dit doen we onder andere
door kennis en instrumenten te bieden. Zo maakten in 2021 twaalf
gemeenten bijvoorbeeld gebruik van ons expertteam. Met dit team helpen
we gemeenten om plannen voor aansluiting op duurzame warmtebronnen
verder te brengen en gereed te maken voor externe financiering.
De ‘Kansen voor West’ subsidies
werden ingezet om gemeenten te
ondersteunen bij de ontwikkeling van warmtenetten en infrastructuur.
In 2021 waren dat Gorinchem, Schiedam en Delft.

Haven en industrie
De Rotterdamse haven en het omliggende gebied zijn belangrijk voor de
welvaart in Zuid-Holland en Nederland. Maar het is ook een gebied waar een
grote opgave ligt om de CO2-uitstoot terug te brengen. De industrie is zelf
verantwoordelijk om de doelstellingen in het klimaatakkoord te realiseren.
In 2021 presenteerde het Havengebied een strategie
met zes belangrijke
projecten die daaraan bijdragen (CES). Vanwege het grote belang voor de regio
ondersteunt de provincie de industrie daarbij.
De belangrijkste activiteiten:

We werken aan een gezamenlijke ambitie: Europe’s hydrogen hub
Rotterdam en omgeving heeft alles in huis om een duurzame hub te
worden die Europa van groene waterstof voorziet. Samen met onze partners
zetten we ons daarvoor in.

We stimuleren bedrijven om te besparen

Wil je meer weten over onze inzet
voor windenergie, circulaire windmolens,
of gecombineerde wind- en zonneparken,
check dan de Meterstand .

Via omgevingsdiensten hebben we 300 bedrijven gestimuleerd om besparingsmaatregelen te nemen, samen met branchevereniging Deltalinqs.

We investeren 7 miljoen in zes circulaire projecten
Via het Europese fonds REACT EU zorgden we voor een investering van
7 miljoen euro in zes baanbrekende projecten op het gebied van circulaire
economie. Stel je eens voor dat we echt alle plastic weer opnieuw kunnen
gebruiken! Om maar een voorbeeld te noemen.

We werken aan de energie-infrastructuur
Welke netwerken, leidingen en andere infrastructuur heb je nodig in de
toekomst? De provincie presenteerde een studie
die daar inzicht in
geeft en ondersteunde de ontwikkeling van ‘Gridmaster’ , een simulatie
die het makkelijk maakt om toekomstige investeringen in infrastructuur
te overzien.
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Zuid-Holland heeft het grootste Haven Industrieel Complex
van Europa, het grootste glastuinbouwcluster van de wereld
en we hebben vele kennis- en onderzoeksinstellingen die tot
de top in hun vakgebied behoren. Onze provincie is daarmee
een belangrijke economische speler.
We zijn in 2021 blijven investeren in een digitale, duurzame en toekomstbestendige economie. Dit is belangrijk voor oplossingen voor grote
maatschappelijke vraagstukken én het versterkt onze regionale economie.
We werken daarbij nauw samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en
medeoverheden. We stimuleerden een CO2-arme en circulaire economie,
onder andere met subsidies en door innovatieve netwerken te versterken.
We jaagden innovatie aan, onder andere in de Rotterdamse haven, het MKB
en de life sciences- en spacesector. En samen met onze partners zorgden we
ervoor dat de Neder-Germaanse Limes voldoen aan de eisen die UNESCO stelt
aan dit stuk werelderfgoed. Nu en in de toekomst blijven we werken aan
behoud en beleefbaarheid van erfgoed.
De belangrijkste activiteiten:
Met onze subsidieregelingen investeerden we 6,5 miljoen euro in innovatie in
het mkb (via de subsidieregeling MIT ), € 1,5 miljoen in innovatienetwerken
(via de subsidieregeling RNIZ
) en € 2,6 miljoen in Zuid-Hollandse
campussen (via de subsidieregeling campussen
). Hiermee versterken we
de kennisinfrastructuur en innovatiekracht in de provincie.

We investeren in vier innovatieprogramma’s. Eén daarvan is ZorgTech.
De provincie Zuid-Holland heeft in 2021 750.000 euro beschikbaar gesteld
voor fase 3 van ZorgTech. Dit programma ondersteunt Zuid-Hollandse
bedrijven en zorgorganisaties in de ontwikkeling van innovatieve
oplossingen om de gezondheidszorg te verbeteren.
Het Do IoT Fieldlab
bij de TU Delft. Dit is dé experimenteeromgeving in
Nederland met 5G-technologie voor Internet of Things (IoT) toepassingen.
Het fieldlab is in november 2021 van start gegaan. De provincie Zuid-Holland
is al partner van deze experimenteeromgeving.
We versterkten ons Life Science and Health cluster. Een voorbeeld hiervan is
de subsidie van 2 miljoen euro voor de ontwikkeling van NECSTGEN, een
onderzoeksfaciliteit voor cel- en gentherapie op het Leiden Bio Science Park.
Binnen het Life Science and Health cluster wordt gekeken hoe we ons leven
nog beter kunnen maken met behulp van medicatie, technologie en preventie.
Quantum technologie is een sleuteltechnologie en kan voor een omwenteling
zorgen in onze manier van doen in de toekomst. We hebben geïnvesteerd
in deze technologie door bij te dragen aan de totstandkoming van ImpaQT.
Binnen deze samenwerking bouwen meerdere bedrijven aan een 5 Qbits
quantum computer. En vanuit de subsidieregeling MIT
ontvingen we
samen met regionale partners 350.000 euro om van de ontwikkeling van de
quantumcomputer naar praktische toepassingen te komen.
In 2021 zijn er negen MKB-Deals gesloten, waarbij in totaal 37 gemeenten
en 41 lokale ondernemersverenigingen betrokken zijn. Zo worden er
bijvoorbeeld masterclasses georganiseerd, digitaliseringscoaches ingezet,
zijn er voucherregelingen beschikbaar en is er een verkenning voor een
groente- en fruitreststromenhub gestart. Ook in 2022 worden er weer
nieuwe deals gesloten. Meer weten? Bezoek MKB-Deals Zuid-Holland,
subsidie - Provincie Zuid-Holland .

We stimuleerden innovatie, onder andere met het Startup in Residence
programma. In dit programma worden startups en overheden uitgedaagd
om op een zo creatief en innovatief mogelijke manier oplossingen aan te
dragen voor maatschappelijke vraagstukken. Inmiddels heeft de provincie
met 37 startups oplossingen ontwikkeld. Zoals CYBR , (een oplossing die
geluidsoverlast vermindert), een kastje om onderhoud aan gebouwen en
infrastructuur te monitoren
en een manier om de aanwezigheid van
vleermuizen te checken .
Met het Human Capital akkoord wordt nu en in de toekomst de arbeidsmarkt
ondersteund met (her)scholingsprogramma’s. Daarmee helpen we werkzoekenden en tegelijkertijd ook bedrijven die op zoek waren naar geschikte
arbeidskrachten. Zuid-Holland was de op één na beste provincie die mensen
- die door de coronapandemie hun baan zijn kwijtgeraakt - weer aan het
werk heeft geholpen. Momenteel zijn er maar liefst zeventien projecten in
verschillende fases: van WE IT waarbij we 3.000 extra ICT’ers opleiden, tot
Energy Switch waarbij we mensen bijscholen op het thema energietransitie.
Vorig jaar presenteerde 80 regionale partijen in Zuid-Holland de Groeiagenda
Zuid-Holland . Deze agenda is nodig omdat onze regio voor grote
uitdagingen staat. Met toekenningen vanuit onder andere het Nationaal
Groeifonds zijn de eerste stappen gezet om de ambities uit de Groeiagenda
te realiseren.
Ook in een moderne economie zijn bedrijventerreinen essentieel voor
bedrijvigheid en werkgelegenheid. In 2021 heeft de provincie regels vastgesteld
om te zorgen dat er voldoende toekomstbestendige ruimte voor bedrijventerreinen blijft. Als er toch woningen verschijnen op bedrijventerreinen,
moet er elders ruimte worden geboden voor de bedrijven die er gevestigd
waren. En met subsidieregelingen bereikten we dat er plannen zijn ontwikkeld voor duurzame, toekomstbestendige bedrijventerreinen en vitale en
levendige (winkel)centra.

Erfgoed, cultuur en toerisme
Ook in 2021 hebben de coronamaatregelen grote invloed gehad op de toeristische
sector. De provincie heeft de sector gesteund met subsidies en het aanbod van
digitale hulpweken voor ondernemers.
De belangrijkste activiteiten:
De samenwerkingsagenda cultuur Zuid-Holland. Deze agenda is opgesteld in
samenwerking met de regio en richt zich op ondersteuning en ontwikkeling
van de culturele infrastructuur in Zuid-Holland.
De provincie Zuid-Holland is in 2021 maar liefst twee UNESCO werelderfgoederen rijker geworden. Zowel de Neder-Germaanse Limes als
de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn toegevoegd aan deze internationale
lijst met uniek erfgoed.
We willen dat zoveel mogelijk mensen kennismaken met ons erfgoed.
Erfgoedlijnen helpen daarbij. Deze lenen zich om verschillende verhalen
vanuit verschillende kanten over onze geschiedenis te vertellen.
De erfgoedlijn Historisch Haringvliet rondom de Zuid-Hollandse eilanden
is in 2021 hernieuwd.
In 2021 heeft de provincie 2,8 miljoen euro extra uitgetrokken voor
restauratie van rijksmonumenten, waardoor er 4,2 miljoen euro beschikbaar
kwam voor dit doel. 22 rijksmonumenten ontvingen subsidie voor restauratie.
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In gebieden zijn we gestart met gebiedsprocessen,
met als doel: toekomstbestendige landbouw, minder uitstoot
van CO2 en stikstof, meer biodiversiteit en een betere
waterkwaliteit.
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Het Zuid-Hollandse landschap kenmerkt zich door de
rivierdelta, duinen en veenweiden. We zijn een provincie
met koeien in de wei en hoogstaande land- en tuinbouw.
Maar door de groei van het aantal inwoners, de bedrijvigheid,
klimaatverandering, bodemdaling en neerslag van stikstof,
staan ons landschap en de natuur onder druk. In 2021
hebben we daarom extra inspanningen geleverd op beheer,
onderhoud, realisatie en versterking van onze natuur.
Voor het herstel van kwetsbare Natura2000-gebieden
werkten we aan plannen voor stikstofreductie en verbetering
van de waterkwaliteit. En samen met onze boeren hebben
we ons ingezet voor vitale landbouw. Met elkaar gaan we
voor minder CO2-uitstoot, vermindering van bodemdaling
en meer biodiversiteit. Mét een goed verdienmodel voor
de boer.
Gezonde natuur en aantrekkelijke leefomgeving
Zuid-Holland heeft van alle provincies de minste natuur, terwijl de behoefte aan
en druk op natuur in onze dichtbevolkte provincie juist extra groot is. We zetten
dan ook in op vitale natuur realiseren, het Natuur Netwerk Nederland
compleet maken, de bescherming van onze Natura 2000-gebieden, uitvoering
van de Kader Richtlijn Water en verdere versterking van biodiversiteit, ook in
de stad. Dit doen we samen met onze lokale en regionale partners.

Met onze inspanningen in 2021 gaven we onder andere invulling aan de
uitbreiding en versterking van natuurwaarden via het Natuurnetwerk
Nederland. Dit netwerk is het Nederlandse netwerk van bestaande en nieuw
aan te leggen natuurgebieden. Het natuurnetwerk moet natuurgebieden met
elkaar verbinden, zodat er een robuust leefgebied ontstaat dat tegen een stootje
kan. In Zuid-Holland hebben we als doel om ongeveer 3.300 hectare aan
natuurgebied en 110 kilometer aan ecologische verbindingen te realiseren.
De bevordering van biodiversiteit was ook een prioriteit. Zo maakten we beleid
voor soortenbescherming, faunabeheer, exoten en dierenopvang en hebben
we de samenwerking binnen het Actieplan Boerenlandvogels (gestart in 2019)
uitgebreid. En op diverse locaties in Zuid-Holland hebben we ons ingezet om
het leefgebied voor boerenlandvogels te vergroten.
Verder werkten we aan:
Natura 2000 natuurdoelanalyses voor de stikstofaanpak. Deze analyses
zijn nu grotendeels afgerond en dragen in belangrijke mate bij aan
de stikstofgebiedsprocessen.
Afspraken met het Rijk voor een extra investering van 28 miljoen euro
voor aanvullende natuurmaatregelen in en rond Natura 2000-gebieden en
snellere realisatie van het Natuurnetwerk Nederland.
Via de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland (SNL)
is in 2021 voor ongeveer 28.500 hectare aan natuurbeheer ondersteund.
We stelden een strategie op voor bos en bomen. Daarbij is gekeken naar
waar in Zuid-Holland extra bos past en hoe extra bossen bijdragen aan onze
opgaven op het gebied van natuurbeheer, biodiversiteit en stikstof.

Op het gebied van biodiversiteit richtten we ons ook op beleid voor
soortenbescherming en de voorbereiding en uitvoering van de pilots
LIFE IP All4Biodiversity .

In samenwerking met 24 gemeenten hebben we een regionale veenweidestrategie opgesteld. Deze strategie moet zorgen voor vitale veenweidegebieden
met toekomstbestendige landbouw, minder uitstoot van CO2 en stikstof,
meer biodiversiteit en een betere waterkwaliteit.

Toekomstbestendige landbouw
Regio Deal bodemdaling Groene Hart
De landbouw staat onder druk. Verduurzaming is geen keuze, maar een
absolute noodzaak. Als provincie zetten we daarom in op vitale landbouw, die
toekomstbestendig en duurzaam is. Met een goede balans tussen economie en
de natuur. En een agrarische sector die bijdraagt aan gezond voedsel, schoon
water, meer ruimte voor biodiversiteit, het weerbaar maken van bodems en een
gezonde en klimaatbestendige leefomgeving. Onze boeren hebben namelijk
niet alleen een belangrijke rol als voedselproducent, maar ook als beheerders
van het landschap. De belangrijkste activiteiten:
In 2021 werkten we onder andere aan:
Versterking van een gebiedsgerichte aanpak met sterke gebiedscoalities
voor vitale landbouw, met focus op de veenweidegebieden Nieuwkoop,
Krimpenerwaard, Alblasserwaard en de Zuidwestelijke Delta en met
aandacht voor andere gebieden.
In drie gebieden zijn we gestart met gebiedsprocessen. Deze gebiedsprocessen
hebben als doel om de CO2: uitstoot in deze gebieden te verminderen. Het
gaat om de Nieuwkoopse plassen, de Alblasserwaard en de Krimpenerwaard.
We stimuleerden innovatie. Onder andere door duurzame initiatieven
te ondersteunen en onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring
te stimuleren. Dit deden we bijvoorbeeld binnen het netwerk
Voedselfamilies , in de Groene Cirkels
en met het Veenweide
Innovatiecentrum (VIC) .

Grote delen in de provincie Zuid-Holland hebben te maken met bodemdaling.
Effecten van bodemdaling zijn bijvoorbeeld het verzakken van wegen, bruggen,
dijken of huizen, maar ook een groter overstromingsrisico van laaggelegen
gebieden. Dit natuurlijke proces wordt versterkt door menselijk handelen.
Willen we over een paar honderd jaar nog grond hebben om op te leven, dan
moeten we dit proces stoppen. Daarom hebben we, samen met zeven andere
regionale overheidsorganisaties, bij het Rijk een aanvraag ingediend voor de
Regio Deal bodemdaling Groene Hart. Binnen deze deal werken overheden,
kennisinstellingen, agrarische sector, bewoners en bedrijfsleven aan een
aanpak voor bodemdaling. 28 projecten maken onderdeel uit van deze deal
(zie: www.bodemdalingdebaas.nl ). Met de uitkomsten van deze projecten
hopen we de kennis bij de deelnemende partijen te vergroten, zodat zij weten
wat ze moeten doen bij bodemdaling in de stad of in het landelijk gebied.
In 2021 is een nulmeting uitgevoerd om te achterhalen hoe groot het handelingsperspectief nu is.

Leven met water
De provincie heeft een belangrijke rol als het gaat om regels en eisen rondom
water. Van waterveiligheid en waterkwaliteit, tot voldoende beschikbaarheid
van water. De doelstellingen van de provincie op deze onderwerpen worden
vastgelegd in het provinciaal omgevingsbeleid. In 2021 zijn deze doelen verder
uitgewerkt in een (ontwerp) regionaal waterprogramma . In dit programma
beschrijft de provincie Zuid-Holland haar waterbeleid en hoe ze samen met
haar partners werkt aan een regionaal watersysteem dat bijdraagt aan een
gezond, veilig, aantrekkelijk, concurrerend en bereikbaar Zuid-Holland.
Ook werkten we aan de Provinciale Milieuverordening. Deze verordening heeft
als doel om onze drinkwaterbronnen te beschermen, zodat er voldoende en
kwalitatief goede drinkwatervoorzieningen en drinkwatervoorraden beschikbaar
blijven. De verordening is sinds november 2021 van kracht.In dit programma
beschrijft de provincie Zuid-Holland haar waterbeleid en hoe ze samen met
haar partners werkt aan een regionaal watersysteem dat bijdraagt aan een gezond,
veilig, aantrekkelijk, concurrerend en bereikbaar Zuid-Holland. Ook werkten we
aan de Provinciale Milieuverordening. Deze verordening heeft als doel om onze
drinkwaterbronnen te beschermen, zodat er voldoende en kwalitatief goede
drinkwatervoorzieningen en drinkwatervoorraden beschikbaar blijven.
De verordening is sinds november 2021 van kracht.
Op het gebied van waterveiligheid zijn we gestart met de Verkenning Meerlaagse
Veiligheid. Meerlaagse veiligheid gaat uit van een benadering in drie ‘lagen’:
het voorkomen van een overstroming, een duurzame ruimtelijke inrichting
van ons land en een betere voorbereiding op een mogelijke overstroming.
We leverden twee rapporten op: ‘Benchmarkstudie MLV’ en ‘Verkenning MLV
Provincie Zuid-Holland’. Deze rapportages vormen de basis voor een advies over
de rol van de provincie op het gebied van meerlaagse veiligheid, dat nog wordt
opgesteld.

Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
Provinciale subsidies
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In 2021 stond de woningnood hoog op de agenda.
Van onze ‘Vliegende Brigade’, die gemeenten helpt
de ontwikkeling en uitvoering van woningbouwplannen
te versnellen, maakten zeventien gemeenten (33% van
de gemeenten in Zuid-Holland) gebruik. En met onze
subsidies is de bouw van 2.027 sociale huurwoningen,
1.032 huurwoningen voor middeninkomens en bijna
750 zelfstandige woningen voor senioren versneld.
Voldoende juiste woningen op de juiste plek
Een kwart van alle woningen die tot 2030 in Nederland nodig zijn, zijn nodig in
Zuid-Holland. Onze inspanningen in 2021 hebben bijgedragen aan deze enorme
opgave. We hebben daarbij vooral aandacht gehad voor (betaalbare) sociale huurwoningen en middeldure huur- en koopwoningen.
De belangrijkste resultaten:
Mede dankzij provinciale subsidies kunnen in de komende twee jaar 2.027
sociale huurwoningen, 1.032 middenhuurwoningen, 101 onzelfstandige
wooneenheden en 747 betaalbare seniorenwoningen sneller worden
gebouwd. En door steun van de provincie aan gemeentelijk aanvragen voor
subsidie bij het Rijk, wordt de bouw van bijna 30.000 woningen versneld.

We werkten hard aan voldoende plannen om woningen te bouwen.
Aan het einde van het jaar lagen er in Zuid-Holland plannen klaar voor
293.000 woningen. We zetten daarbij vooral in op bouwen binnen
de steden. Daar is niet alleen de behoefte het grootst, ook zijn daar allerlei
voorzieningen als vervoer, onderwijs en werk (dichtbij) aanwezig.
Belangrijke locaties zijn onder andere de Binckhorst in Den Haag,
Schieoevers Delft, Stationsgebied in Leiden en Dordrecht en Stationstuinen
in Barendrecht. Buiten steden en dorpen is onder andere gewerkt aan de
plannen voor Valkenhorst (Katwijk) en het middengebied van Zuidplas.
De bouw van al die woningen is niet alleen een kwestie van geld en voldoende
plannen. Om de bouw te versnellen hebben gemeenten ook behoefte aan
extra medewerkers die specifieke kennis en ervaring meenemen. Met de
‘Vliegende Brigade’ zijn 23 projecten (in zeventien gemeenten) voorzien van
extra capaciteit, zoals bouwkundigen, planologen en juristen.
Met onze ‘Impulsmaatregelen’ zijn bijzondere dieren en planten beter
beschermd en is er veel minder kans op vertraging bij de bouw van woningen.
In het verleden werd vaak pas aan het einde duidelijk dat er bijzondere
soorten waren. Met als gevolg vertraging van de bouw of verstoring van dieren
of planten. Met de Impulsmaatregelen wordt bij de start direct duidelijk
waar bijzondere soorten voorkomen en kunnen tijdig maatregelen worden
genomen.

Klimaatbestendig en natuurinclusief bouwen
Bij de woningbouwopgave gaat het niet alleen om voldoende betaalbare
woningen op de juiste plek. Het is belangrijk dat de woningen ook
toekomstbestendig zijn. Dat betekent onder andere klimaatadaptief en
natuurinclusief. Bij klimaatadaptief bouwen houden we rekening met
de gevolgen van klimaatverandering: steeds meer hitte, droogte, wateroverlast
en kans op overstromingen. Om ervoor te zorgen dat klimaatadaptief bouwen
onderdeel is van ons omgevingsbeleid, is er een visie ontwikkeld en zijn er
regels opgesteld. Beide zijn vastgelegd in de Herziening Omgevingsbeleid
2020. En door natuurinclusief te bouwen bieden we een aantrekkelijke
leefomgeving voor zowel de mens als voor (beschermde) soorten, zoals vogels.

Benieuwd naar de subsidiemogelijkheden
van de provincie Zuid-Holland?
Op onze website vind je al onze regelingen:
Subsidieregelingen - Provincie Zuid-Holland
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In Zuid-Holland hebben we grote steden, er rijden veel auto’s
en er is grote industrie zoals in de Rotterdamse haven.
Dit heeft invloed op onze luchtkwaliteit en zorgt voor veel
geluid. En dat kan effect hebben op de gezondheid van
mensen. De provincie Zuid-Holland zet zich in voor een zo
gezond en veilige mogelijke leefomgeving, ook in 2021.
Gezonde en veilige leefomgeving
Een gezonde en veilige leefomgeving zien we als een omgeving die stimuleert
en ondersteunt in een positief gezonde levensstijl. We zoeken naar manieren
om onze leefomgeving gezonder te krijgen en werken daarbij samen met onder
andere gemeenten en inwoners. We werken aan het vergroenen van bedrijventerreinen, schoolpleinen en steden. En sturen op gezondere mobiliteit en
kennisuitwisseling. De belangrijkste activiteiten:
De luchtkwaliteit is mede dankzij het schone lucht akkoord verbeterd .
Het doel van dit akkoord is om gezondheidsschade door luchtvervuiling in
2030 met 50% te verminderen. Bijvoorbeeld door de uitstoot van industrie
en verkeer terug te dringen.
Om geluidhinder tegen te gaan keken we samen met burgers naar
oplossingen die passen bij de beleefde hinder, zoals het gebruik van stil
asfalt of geluidschermen.
We hebben veel energie gestoken in bescherming (en benutting) van bodem
en grondwater. Met extra aandacht voor locaties, ook wel spoedlocaties
genoemd, waar verontreiniging een risico vormt voor mens, plant of dier.
Eind 2021 bestonden er binnen de provincie Zuid-Holland nog 44 van deze
spoedlocaties. Zeven minder dan het jaar ervoor.

Met de subsidieregeling ‘Groen werkt beter’
maakten we werk van
vergroening van bedrijventerreinen. Vergroening zorgt voor betere werkomstandigheden, een gezondere leefomgeving en meer biodiversiteit. En we
brachten het informatieboekje ‘wat je wilt weten over ….groene gezonde
bedrijventerreinen’
uit. Dit boekje staat vol met informatie over waarom
het belangrijk is om bedrijventerreinen te vergroenen en hoe je dit kan
aanpakken.
Daarnaast zijn we gestart met de ‘Groene Cirkel ‘Groene Gezonde Stad’ .
Samen met Het ministerie van LNV, Naturalis, Wageningen Universiteit &
Research, gemeenten Dordrecht en Leiden, Staatsbosbeheer, IVN Natuureducatie, Alles is Gezondheid, GGD Haaglanden hebben we afgesproken om
de Zuid-Hollandse steden te vergroenen om zo gezondheid, biodiversiteit en
klimaatadaptatie te verbeteren.
We onderzochten alle speeltuinen in Zuid-Holland op lood in de bodem.
En waar nodig ondernamen we actie om de bodemkwaliteit te verbeteren.

Sport en recreatie
De provincie investeert ook in een gezonde leefomgeving die geschikt is om
te bewegen, te sporten en te recreëren. We beheren daarvoor een aantal
provinciale recreatiegebieden en subsidiëren het beheer en onderhoud van
gebieden die in eigendom zijn van gemeenten en natuur- en recreatieschappen.
Daarnaast zetten we in op bewegen ‘om de hoek’ en op mensen met een
afstand tot sporten. Met geld, goede voorbeelden en kennisdeling hebben we
ook in 2021 bijgedragen aan een beweegvriendelijke omgeving.
De belangrijkste activiteiten:
Met provinciale subsidies
ondersteunden we onder andere de aanleg van
sport- en speelplekken en sportieve en recreatieve routes die bewegen
bevorderen.

We stelden subsidies beschikbaar voor het versterken van recreatieve
routestructuren en recreatiegebieden, van stad-landverbindingen en
boerenlandpaden. Agrariërs kunnen, binnen de subsidieregeling groen
bijvoorbeeld een bijdrage ontvangen als zij hun land openstellen voor
recreatief gebruik.

,

En samen met de vijf Zuid-Hollandse omgevingsdiensten zijn we gestart met
een project om de onderlinge samenwerking te versterken (bijv. bij de werving
van nieuwe medewerkers) en het ontwikkelen van kennis over klimaatadaptatie
en de transitie naar een circulaire economie.

Klimaatadaptatie: voorbereid op weersextremen en bodemdaling
Met de subsidie ‘Kwaliteitsimpuls recreatie in gebieden’ is in totaal
1.249.345 euro geïnvesteerd om bestaande recreatiegebieden aantrekkelijk(er)
te maken voor inspannen en ontspannen.
En om sportieve en recreatieve initiatieven voor het bewegen (niet binnen
verenigingsverband) in de publieke buitenruimte te stimuleren zijn er
twee subsidiemogelijkheden beschikbaar gesteld. Via Team Sportservice
Zuid-Holland
zijn ongeveer 50 kleine bedragen verstrekt tot maximaal
5.000 euro. En via de subsidie ‘Beweegvriendelijke leefomgeving’ zijn - voor
een totaalbedrag van 864.015 euro - 23 projecten ondersteund.

Vergunningverlening, toezicht en handhaving
Met vergunningverlening, toezicht en handhaving zorgen we voor een gezondere
leefomgeving en beschermen we onze inwoners tegen negatieve invloeden.
Denk bijvoorbeeld aan lucht-, water en bodemvervuiling en ook aan hittestress
en wateroverlast. In 2021 is gewerkt aan het verder terugdringen van de uitstoot
van (potentieel) Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) naar lucht, water en bodem.
Binnen het programma ‘Altijd Actuele Digitale Vergunning (AADV)
leverde
we, in samenwerking met DCMR Milieudienst Rijnmond, de basisversie op van
Digi-V®. Dankzij dit systeem is er altijd een actueel inzicht in de geldende
(milieu)vergunningvoorschriften van bedrijven waar de provincie Zuid-Holland
bevoegd gezag (partij die de beslissingen neemt) van is. Deze basisversie van
Digi-V® zorgde voor belangstelling bij onder andere het Interprovinciaal
Overleg (IPO), het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Vereniging
Nederlandse Gemeenten (VNG). Er wordt nu gekeken hoe Digi-V® landelijk kan
worden ingezet.

Met het programma ‘Weerkrachtig Zuid-Holland ’ richtten we ons op een
klimaatbestendig en waterrobuust Zuid-Holland in (uiterlijk) 2050. Met het
programma brengen we, zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten,
de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreem weer en bodemdaling, in
beeld en onder de aandacht. In 2021 werkten we onder andere nieuw beleid uit
voor toekomstbestendig bouwen, bodemdaling en wateroverlast. En werkten
we mee aan het onderwerp ‘Vitaal & Kwetsbaar’, waarmee we aandacht hebben
voor het waterrobuust en klimaatbestendig maken van voorzieningen zoals
drinkwater, olie & chemie en infrastructuur.

Bedrijfsvoering - financiën en organisatie
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De provincie Zuid-Holland is een organisatie waar ‘kennis’
een belangrijke rol speelt. Vakmensen met diverse achtergronden en expertises voegen waarde toe aan uitdagende
maatschappelijke vraagstukken. Duurzaam, wendbaar en
slagvaardig én aantrekkelijk om voor te werken. Dat is waar
wij ons als organisatie voor inzetten.
Wij willen een duurzame organisatie zijn; aantrekkelijk om voor te werken
en wendbaar en slagvaardig om op nieuwe ontwikkelingen in te kunnen
spelen. Dat vraagt om modern werkgeverschap, goed personeelsbeleid,
een duurzame huishouding en een financieel gezonde organisatie. Duurzame
informatievoorziening en digitalisering mogen daarbij niet ontbreken.
Digitalisering raakt namelijk elke taak die de provincie uitvoert en elke opgave
waaraan zij werkt. Wij willen graag dat onze burgers en medewerkers tevreden
zijn. Op deze manier hebben wij ons hiervoor ingezet:

Corona, thuiswerken en terug naar kantoor
Voortaan kunnen medewerkers van de provincie Zuid-Holland beeldschermen
en bureaustoelen lenen. Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers op een
veilige en gezonde manier vanuit huis kunnen werken.
Tijdens de sluiting van het kantoor hebben we ons voorbereid op hybride
werken in de toekomst. We hebben het bereik van het Wifi-netwerk en
4G-dekking verbeterd en de vergaderruimten zijn voorzien van materialen om
hybride vergaderen makkelijker te maken.

Instroom en uitstroom in 2021
In 2021 gingen 173 nieuwe medewerkers, waaronder 49 stagiaires en
10 trainees, van start bij de provincie Zuid-Holland. De gemiddelde leeftijd
van de nieuwe medewerkers ligt op 34,3 jaar.
Er waren in 2021 in totaal 41 medewerkers met een arbeidsbeperking aan
het werk bij de provincie Zuid-Holland.
144 medewerkers, met een gemiddelde leeftijd van 51,7 jaar, namen in
2021 afscheid van onze organisatie.

En verder:
Heeft de provincie Zuid-Holland geïnvesteerd in de verbetering van securitymaatregelen, zowel lokaal als in de Cloud platforms.
We hebben grote stappen gezet in de renovatie van het hoofdgebouw van
het provinciehuis. Duurzaamheid en circulariteit stond daarbij centraal.
Het gebouw wordt naar verwachting september 2022 in gebruik genomen.

